SONUÇ RAPORU
Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri (DSY) Birliği’nin daveti üzerine 9-10 Aralık 2014’te
“DSY Birliklerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları” konulu bir çalıştay
yapılmıştır.
Çalıştayda ele alınan konular ek 1’de görülmektedir.
Çalıştaya toplam 19 ilin DSYB temsilcisi katılmıştır. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Merkez Birliği (kısaca Merkez Birliği)’nin genel başkan yardımcısı ve genel sekreter
düzeyinde temsil edildiği çalıştaya katılan il birlikleri şunlardır: Amasya, Ankara, Antalya,
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli,
Kocaeli, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Tokat.
Eskişehir Rixos Hotel tesislerinde yapılan çalıştayı Alman Kooperatifleri Konfederasyonu
(DGRV) danışmanlarından Prof. Dr. Salahattin KUMLU yönetmiştir.
Çalıştaya Osmangazi Üniversitesi eski dekanlarından Prof. Dr. Engin Kınacı’da katılmış
ve bitkisel üretim ile ilgili kısa ve verimli bir konuşma yapmıştır.
Birlik temsilcilerinin yoğun katılımıyla yapılan tartışmalar sonunda alınan kararlar aşağıda
özetlenmiştir:











7 Kasım 2014 tarihinden itibaren kanunlarının iptal kararı yürürlüğe giren ıslah
birliklerinin mevzuat sorunu bir an an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Bu amaçla
Hükümet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulmuş
olan yasa tasarısının bazı maddeleri uygulamada sıkıntı yaratabilecek hükümler
içermektedir. Yasa meclis genel kurulunda görüşülürken söz konusu maddelerle
ilgili değişiklik önergeleri verdirilerek düzeltilmesi yönünde Merkez Birliği ve tüm il
birlikleri tarafından lobi faaliyetleri yapılmalıdır.
Merkez Birliği tarafından hazırlanmış olan yasa taslağı bir an önce tüm birliklerle
paylaşılarak birliklerden gelecek öneriler doğrultusunda güncellendikten sonra
TBMM’nde temsil edilen partilere sunulmalı ve kamuoyu oluşturmak amacıyla
yoğun çalışmalar yapılmalıdır. Bunun en somut adımı her birliğin kendi
bölgesindeki milletvekillerine haklı taleplerini anlatması ve destek istemesi
olacaktır.
5996 sayılı kanundan ayrı olarak birliklerin amacını, görevlerini, çalışmalarını ve
yapısını tanımlayacak bir “Islah Birlikleri Kanununun” hazırlanması çalışmalarına
devam edilecektir. Ankara DSYB izleyen toplantıya kadar bir hazırlık yapıp “Islah
birlikleri kanunu” taslağını katılımcılarla paylaşacaktır.
Kurumsallaşma konusunda il birliklerinin çalışmaları yetersiz seviyededir. DSY
Birliklerinin kurumsallaşma sürecinde uyması gereken standartların belirlenmesi
gerekmektedir. Bu konudaki deneyimlerini paylaşmak üzere Amasya DSYB bir
hazırlık yapacak ve en geç izleyen toplantıda sunacaktır.
Islah hizmetlerinden KDV alınmaması gerektiği şeklinde sonuçlanan Ankara DSY
Birliğinin hukuk mücadelesinin kararları diğer birliklere en kısa sürede iletilecektir.
Gen-Türk sperma bayiliği konusunda ciddi bir ilerleme kaydedilememiştir. Merkez
Birliği bir an önce standart bir bayilik sözleşmesi hazırlamalı ve ilgili birliklerle
sözleşme imzalamalıdır. Kesinlikle diğer özel ve tüzel kişilere bayilik verilmemelidir.













Merkez Birliği yetkilileri il birliklerinin Gen-Türk spermalarına yeterince ilgi
göstermediğinden yakınmıştır. Bu konunun sağlıklı biçimde tartışılabilmesi için il
birliklerinin son 5 yıldaki denenmiş boğalardan elde edilen sperma kullanımının
incelenerek bir rapor hazırlanması ve izleyen toplantıda ele alınması sağlanmalıdır.
Islah programı çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında özellikle aday boğa
seçimi ve döl kontrolü uygulamaları konusunda bilgi vermek üzere izleyen
toplantıya Prof. Dr. Numan Akman’ın davet edilmesine karar verilmiştir.
Katılımcıların denenmiş boğalar hakkındaki bilgi eksikliğini gidermek için böylesi
bir toplantı çok yararlı olacaktır.
DSY İl Birliklerinin kamu desteklerine bağımlılığını azaltmak ve üyelerine daha
fazla ve kaliteli hizmet sunmak için gelir getirici hizmetlerini çeşitlendirmeleri
gerekmektedir. Hizmet çeşitliliği sağlanırken birliklerin asli görevi olan ıslah
çalışmaları kesinlikle ihmal edilmemelidir.
Üyelerin güvenini arttırmak amacıyla kurumsal yönetim ilkelerine, özellikle de
şeffaflığa özen gösterilmelidir. Bu konuda üyelerin web sayfası üzerinden hizmet
ve borç sorgulama yapmasına imkân veren Burdur ve Kırklareli gibi birliklerin
deneyimlerinden faydalanılmalıdır.
Birlikler tarafından tutulan kayıtların kalitesini arttırmak amacıyla üyelerin
bilinçlendirilmesi ve onlara bu kayıtlara dayalı danışmanlık hizmeti sunulması
üzerinde önemle durulmalıdır. Veri kalitesini arttırabilmek için üyelerin ikna olması
ve katılımı şarttır. Bu da verilere dayalı kaliteli ve etkin danışmanlık hizmetinin
sunulmasına bağlıdır.
Bir sonraki toplantı Edirne İlinde Şubat 2015’te Edirne
DSYB tarafından
belirlenecek konularla ilgili yapılacaktır. Mevzuat, ıslah programı, kurumsallaşma,
Veteriner Hekimlerle ilişkiler ve TARSİM önerilen konular arasındadır.

Saygılarımızla
10 Aralık 2014
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Ek 1: GÜNDEM VE PROGRAM

3

